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Jegyzőkönyv

Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. szeptember 23án megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál Albertné, Guttyán
Edina, Korom Károlyné, Kovács Gyula, Kozák Ferencné, Németh
Lajos és Varga Márta képviselők
Bejelentéssel van távol: Dr. Kotró László képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyző
Rimóczi Jánosné a Polgármersteri Hivatal főtanácsosa
valamint a lakosság köréből 2 fő
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tagból 11 fő jelen van /92%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján
azzal a kiegészítéssel, hogy tárgyalja meg a testület 6. napirendként az orvosi
ellátással kapcsolatos szóbeli előterjesztést.
A Képviselő-testület a módosított napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta.

Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Kozák Ferencné:
 Elmondja, megkereste egy külterületen élő állampolgár, akinek kérdése, hogy
a szomszédságukban lévő volt TÜZÉP telep belterületnek van minősítve,
hogyan lehetne a tulajdonukat képező külterületnek nyilvánított ingatlanukat
átminősíteni.
Németh Lajos:
 A Rákóczi úton újonnan épült járdával kapcsolatban elmondja - vagy nem lett
kellően beszórva homokkal – újnyi rések vannak a lapok között, véleménye
szerint ennek stabilnak kellene lennie.
 Az emeletes iskola előtti parkolóban, amit sokan igénybe vesznek, a
kőzúzalék kikopott, ha van egy kis eső megáll a víz, jó lenne feltölteni.
Boróczki Mihály:
 Szóbeszéd alapján kérdezi, hogy milyen módon, milyen szinten történt a
gépállomás területének, viszonyában változás, mert nem tud ilyen változásról.
 A következő szószerinti bejelentést teszi:
„Egy testületi ülésen erősen megkritizáltam a helyi Dalma-Dance tánc
együttes bemutatott műsorát. Felindultságomban erős megfogalmazásokat is
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használtam, amivel megbántottam mind az együttest, mind a szülőket.
Nagyon sajnálom, mert nem volt szándékomban ennyi embert megbántani,
amiért elnézést kérek. Viszont 3 gyermeket felnevelve a gyerekeket érintő
minden kérdéses megnyilvánulást nagyon kritikusan ítélek meg. Azt kívánom
a gyerekeknek, érjenek el további sok sikert tanulmányaikkal és a
versenyeken, hogy a szülőknek örömük legyen benne.”
Bekker Gábor:
 A Kossuth-Rákóczi út kereszteződésénél az orvoslakás előtt lévő járdáról nem
folyik le az árokba a víz, ha eső van nem lehet átmenni.
Több interpellációs kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a
felmerült kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor.
Czédly Gyula polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően tett
fontosabb eseményekről az alábbiak szerint:
 Debrecenben a támogatási szerződést volt aláírni
 Az árvízkárosultak részére adományozott 400 ezer forinttal kapcsolatban
elmondja, 4 család részére átadásra került. Több köszönő levél is érkezett
Edelényből. Úgy ítéli meg, jó helyre adta a támogatást a Képviselő-testület.
Cseh Dániel részére is át lett utalva a 100 ezer Ft támogatás, akinek ezúton is
jobbulást kíván.
 Folynak a választási előkészületek, a Helyi Választási Iroda fel van készülve
a feladatokra. Szeretné, ha a kampány időszaka lehetőleg zökkenőmentesen
bonyolódna le.
Ezután bemutatja Dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyzőt, akivel a megállapodást
megkötötték a jegyzői feladatok ellátására 2010. szeptember 01-től 2011. január 31ig terjedő időszakra. Jegyző úr feladatait községünkben heti két fél napban látja el:
kedden délelőtt, illetve csütörtökön délután.
A polgármester javasolja a testületnek, hogy fenti tájékoztatóját fogadják el az
írásban kiadott, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóval
együtt. Ugyancsak javasolja elfogadásra az Egészségügyi és Szociális Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos tájékoztatót.
A képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

I. NAPIREND:
Az ÁMK tevékenységéről szóló beszámolóhoz a következő szóbeli kiegészítés
hangzott el:
Kozák Ferencné:
Elmondja, hogy az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság megtárgyalta az
Általános Iskola 2009/2010 évi munkájának
beszámolóját és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
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Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva a beszámolót elfogadásra
ajánlja, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
52/2010./IX.23./ számú önk.

Határozat

az ÁMK Általános Iskolája működéséről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete az ÁMK Általános Iskolája működéséről
szóló beszámolót e l f o g a d t a.
II. NAPIREND:
A Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról szóló beszámolóhoz az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Kozák Ferencné:
Elmondja, hogy az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság megtárgyalta az Óvoda
neveléséről, munkájáról készült beszámolót, és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Kozák Ferencné:
Elmondja, hogy a logopédiai feladatok ellátásával, mely a kistérségen keresztül került
megoldásra, nincsenek megelégedve, mert heti 5 órában a súlyosabb beszédhibákat
nem lehet iskolakezdésre kijavítani és nagy szükség lenne néhány 4 éves korú
gyermeket is bevonni az ellátásba. Nem látják el az SNI-s gyermekeket, pedig nagy
szükség lenne ezek ellátására. A további tárgyalások folyamán a Társulási
megállapodásban rögzítetteket felül kellene vizsgálni.
Németh Lajos:
Hozzászólásában elmondja, hogy az óvodában van logopédiai szakellátás, az
iskolában viszont 2010/2011-es tanévtől a Kistérségi ellátás megszűnt egy
jogszabályi változás miatt. A jelenlegi első osztályos gyermekek egy részénél nem
automatizálódtak a hangok, ezért továbbra is szükség lenne logopédiai
foglalkozásra. Ezért meg kell keresni a logopédus alkalmazásának lehetőségét. Az
iskolában megoldott az SNI-s gyermekek ellátása.

4
Jó lenne lépéseket tenni az óvoda-bölcsődei csoport kialakítására, bár a statisztika
szerint csökken a gyerek létszám, mégis segíteni kell azoknak a szülőknek, akik
igénylik ezt az ellátási formát.
Kozák Ferencné
Elmondja, hogy a bölcsőde-óvodai csoport azt jelenti, hogy öt 2 éves korú, és tíz 3
éves korú gyermeket lehet felvenni azokon a településeken, ahol bölcsődei ellátást
nem tudunk biztosítani.
Kialakításnál nagyon szigorú előírásokat kell betartani, az étkezési feltételek
megteremtésénél, a mosdók kialakításánál és a bútorzat biztosításánál. A
csoportban a két óvónőn és a dajkán kívül egy gondozónő alkalmazása is előírás.
Ahhoz, hogy a 2011/2012-es nevelési évben elindításra kerüljön egy ilyen csoport,
ahhoz 2011. március 30-ig a Képviselő-testületnek döntést kell hozni.

Czédly Gyula polgármester ezután javasolja a testületnek, hogy a beszámolót
fogadja el, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
53/2009./IX.29./ számú önk.

Határozat

az Óvoda munkájáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról
szóló beszámolót e l f o g a d t a.

III. NAPIREND:
A hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról szóló számolóhoz
szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval
hozzászólásaikat tegyék meg.

kapcsolatos kérdéseiket,

Kérdést tett fel:Varga Márta képviselő
A feltett kérdésre Szabó István jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a hatósági
törvényessége érdekében végzett munkáról szóló beszámolót.

ügyintézés

A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
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54/2010./IX.23./számú önk.

Határozat

A hatósági ügyintézés törvényességéről
Kengyel
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta
a hatósági ügyintézés
törvényességéről szóló beszámolót.

IV. NAPIREND:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítására
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

készült

írásos

Németh Lajos
elmondja, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta a 2010. évi költségvetés kiegészítésére, módosítására vonatkozó
előterjesztést és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a 2010. évi költségvetés
kiegészítésére, módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2010./IX.27./
önkormányzati rendelete
a 10/2010./ VIII.30./, 9/2010./VII.14./önkormányzati rendelettel módosított
1/2010./II.22./önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2010.évi költségvetésére kiegészítésére, módosítására
1.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010/II.22./önkormányzati
rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c/ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2010 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát
megemeli

3696 e Ft-tal

Bevételen belül
Normatív kötött felhasználású támogatás előirányzatát.
Működési célú hitel összegét
megemeli

20 e Ft-tal
3676 e Ft-tal
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2. §.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22./önkormányzati
rendelet 1.§. /2/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
személyi juttatások előirányzatát
megemeli.
3. §.

2894 e Ft-tal

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010../II.22./önkormányzati
rendelet 1.§./3/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki:
b./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
a munkaadót terhető járulékok előirányzatát
ezen belül:
Nyugdíjbiztosítási járulék előirányzatát
Természerbeni eü. hozzájárulás előirányzatát
Pénzbeni eü. hozzájárulás előirányzatát
Munkaerőpiaci hozzájárulás előirányzatát
megemeli

782 e Ft-tal

694 e Ft-tal
45 e Ft-tal.
14 e Ft-tal
29 e Ft-tal

4. §.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát
500 e Ft-tal
lecsökkenti
5.§
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
b./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszköz átadás
egyéb támogatás kiadások előirányzatát
520 e Ft-tal
ezen belül:
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ei.
120 e Ft-tal
Működési célú pénzeszköz átadás
Edelény Város Önkormányzata részére az
árvízkárosultak megsegítésére előirányzatát
400 e Ft-tal
megemeli.
6.§
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./10/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
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a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési
kiadásainak előirányzatát
3676 e Ft-tal
ezen belül:
a,/ Személyi juttatások ei.
2894 e Ft-tal
b,/ Munkaadót terhelő járulékok ei. 782 e Ft-tal
megemeli.
7.§
Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján 2010. szeptember 27-én lép
hatályba.
Kengyel, 2010. szeptember 23.

/: Czédly Gyula:/
polgármester

/: dr. Pető Zoltán :/
helyettesítő jegyző

V. NAPIREND:
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak kiegészítésére
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

vonatkozó

írásos

Dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyző elmondja, szükségessé vált újabb póttagok
megbízatása, mivel a Szavazatszámláló Bizottságokból egy páran kiestek, illetve a
kisebbségi önkormányzati képviselő választáshoz új szavazókört kellett kialakítani és
5 megválasztott tagot biztosítani kell. Kéri a testületet hogy az előterjesztést vitassák
meg és ha jóváhagyják, fogadják el a határozati javaslatot.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné hozzászólásában elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő
személyeket alkalmasnak tartja erre a feladatra, mindannyiuk munkájára teljes
mértékben lehet számítani.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a Szavazatszámláló Bizottságok
tagjainak kiegészítéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
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55/2010./IX.23./számú önk.

Határozat

A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról.
Kengyel Község Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
tv. 23. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva –a szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak a következő helyi lakosokat válassza meg:
Demeter Sándorné
Szilágyi Ferencné
Laczóné Orovecz Gabriella
Hreskóné Angyal Szilvia
Galambos Andrea
Verbai Anikó

Kengyel, Kossuth L. u. 72.
Kengyel, Arany J. u. 33.
Kengyel, Thököly u. 64.
Kengyel, Hunyadi u. 5.
Kengyel, József A. u. 11.
Kengyel, Petőfi u. 33.

A szavazatszámláló bizottságok póttagjai a hat Szavazatszámláló Bizottság
munkájában szükség szerint működnek közre.
Erről értesülnek: - Szavazatszámláló Bizottságok póttagjai
- Választási Iroda vezetője Helyben

VI. NAPIREND:
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésében előadja, hogy Dr. Bozó József
háziorvos be akarta fejezni 2010,. október 1-el háziorvosi tevékenységét. Közös
megállapodás alapján 2010. december 31-ig ellátja a háziorvosi teendőket. Kotró
doktor vállalná a helyettesítést, viszont neki is a helyettesítéséről kellett volna
gondoskodni, viszont egy orvosnak ez a feladat elég megterhelő lenne.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a praxisjogot vegye vissza doktor úrtól a
finanszírozás miatt. Időközben az állást az önkormányzat hirdesse meg, és a Hivatal
adja a praxisjogot annak, aki ide fog jönni. Jó lenne, mielőbb lenne orvos doktor úr
helyett. Most, amikor ügyeletbe járnak az orvosok, az ügyelet jobban kifizetődő. Az
önkormányzat a jelentkező orvost bármikor tudná alkalmazni 2011. január 1-től.
Ezután
kéri, hogy szóbeli előterjesztésével
kapcsolatos kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja
visszavételére vonatkozó szóbeli előterjesztést.

az orvosi körzet praxisjogának

A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
56/2010./IX.23./számú önk.

Határozat

II. háziorvosi körzet praxisjogának visszavételéről
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a II.
számú háziorvosi körzet praxisjogának visszavételét
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a háziorvosi
betöltéséhez szükséges pályázat kiírására.

állás
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Átadási emlékeztető:
Czédly Gyula polgármester az új Képviselő-testületnek a következőkre hívja fel a
figyelmét.
 A temető üzemeltetési szerződése 2010. december 3-val lejár. A
működtetőnek a szerződés lejárta előtt 6 hónappal előtte jeleznie kellett volna
szándékát a szerződés meghosszabbítására, viszont
azt elmulasztotta.
Amennyiben a Képviselő-testület felhatalmazást ad a szerződés
2010.
december 31-ig történő meghosszabbítására, aláírására azzal a feltétellel,
hogy az új testület fog döntetni a továbbiakban, kéri tegyék meg javaslataikat.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.
57/2010./IX.23./sz. önk.
Kengyel
köztemetőre
meghosszabbítására

Határozat
vonatkozó

Kegyeleti

Közszolgáltatási

Szerződés

Kengyel Község Önkormányzata a POSTA Temetkezési Bt-vel a
Kengyel Petőfi út 617/hrsz-ú temető üzemeltetésére,
fenntartására a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződést 2010.
december 31-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
 A gyermekélelmezés biztosítására, konyha üzemeltetésére meghosszabbított
szerződés 2010. december 31-ig érvényes. Az új Képviselő-testületnek
szintén gondoskodnia kell ez ügyben, s ki kell írni a közbeszerzési pályázatot.
 A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft-vel kötött települési szilárd
hulladékszállítás és hulladék kezelésre vonatkozó szerződés szintén lejár
2010. december 31-én. Kéri a képviselőket, akik a következő ciklusban
mandátumot szereznek, próbálják úgy képviselni a lakosságot, hogy jól
alakuljanak a szemétszállítási ügyek.
 Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött Központi
orvosi ügyeleti feladatellátására kötött megbízási szerződés 2010. december
31-el lejár.

Ezután a feltett interpellációs kérdésekre Czédly Gyula polgármester és Szabó István
adott választ az alábbiak szerint:
Szabó István jegyző:
 Az külterületi ingatlan átminősítésével kapcsolatban elmondja, hogy a
tulajdonosnak be kell jönnie a hivatalba, konkrétan meg kell nézni. Több
lehetőséget is felsorolt az ingatlan belterülethez történő csatolására,
mindenesetre az ügyféllel lehet utána nézni, jogszabályt megnézni.
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Czédly Gyula polgármester:
 A Rákóczi úti járda minőségével kapcsolatban elmondja, megnézeti,
mindenesetre száraz füredi homokkal a fugákat betölteti.
 Az iskola előtti parkolót megnézeti. Rendelkezésre áll még egy párdarab
járdalap, melyet oda lerakat.
 A gépállomással kapcsolatban elmondja, tulajdonjog változás nincs. A
Mentőkutyás Egyesülettel történt szerződés, mely telekkönyvileg el van
választva, melyről a testület korábban döntött.
 A Rákóczi-Kossuth út kereszteződésében lévő átjárót megnézeti, intézkedik a
probléma megoldására.
A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott válaszokat vita nélkül,
egyhangúlag elfogadta.

Bejelentés:
Kozák Ferencné
Az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság elnöke október 23-a tiszteletére
rendezendő ünnepség előszervezésével kapcsolatban elmondja, a bizottság
összeállította a programot. A hagyományos módon,
ahogyan eddig is a
koszorúzással kezdődik a kopjafánál, majd a Községháza Tanácskozó termében az
Általános Iskola tanulóinak műsoros előadása, illetve a kitüntetések átadása követi.
Úgy gondolja, hogy az ünnepség időpontjának kitűzése a következő Képviselőtestület feladata lesz.

Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Czédly Gyula polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.

Kmf.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: dr. Pető Zoltán :/
helyettesítő jegyző

